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Jeg ville i utgangspunktet se på hvordan man kunne utvikle en IT løsning til USIT som kan hjelpe forskere 

til å samle inn data, organisere og analysere dataene de får inn mer effektivt. Denne løsningen kan være i 

form av en mobil applikasjon, eller en annen for for digital løsning. I samtale med Dagfinn Bergsaker som er 

gruppeleder for USIT og ansvarlig for alle felles verktøy som UiO bruker til utvikling kom det frem at det 

allerede finnes en slik digital løsning for forskere som heter Tjenester for Sensitive Data (TSD). Her blir alle 

sensitive opplysninger som forskere laster opp og arbeider med ivaretatt på virtuelle sikre servere som bare 

forskere har tilgang til via asynkron kryptering.  

 

Jeg hadde også en samtale med Kristin Skaar som er leder av IT-seksjonen ved Institutt for informatikk som 

forklarte at problemstillingene ofte kunne være at forelesere ofte vil tilgjengeligjøre forelesninger digitalt via 

podcast, nettbrett eller via andre digitale løsninger. Utfordringene her er da hvordan man forener personvern 

med sikre digitale løsninger og samtidig dekker forelesers behov. Hun var usikker på hvordan man kunne 

realisere slike løsninger, men dette kan være et tema å undersøke videre. Utifra disse samtalene tenkte jeg å 

undersøke nærmere hvordan man ellers kan utvikle gode sikre digitale løsninger som ivaretar personvernet 

samtidig som man dekker behovet til brukeren. 

Forskningspørsmålene og forskningsmetode ble satt opp før samtalene med Kristin Skaar og Dagfinn 

Bergsaker slik at disse spørsmålene vil endres etter hvert som jeg får mer kjennskap til temaet. 

Faglitteratur som kan knyttes opp til prosjektet kan være en artikkel fra pensumlitteraturen til kurset: 

 
Holone, H., & Herstad, J. (2010, October). Negotiating privacy boundaries in social applications for accessibility 
mapping. In Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries (pp. 
217-225). ACM. 

 

Motivasjon 
De digitale løsningene kan hjelpe studenter og forskere til å kvalitetssikres dataene samtidig som den 

ivaretar personvernet. 

 

Forskningsspørsmål 
- Hvordan har USIT tenkt seg denne løsningen skal være (App eller en eller annen for for digital løsning)? 

-Hvordan skal løsningen hjelpe forskere til å samle inn dataene? 

-Hvordan skal brukergrensesnittet være? 

-Hvordan kan løsningen hjelpe forskere til å organisere dataene bedre og mer effektivt?. 

-Hvordan kan løsningen hjelpe forskere til å analysere dataene.  

-Hvilke deler er det behov for å analyse og hva er mulig teknisk mulig innen analyse? 

-Kan mange av rutineoppgavene her løses digitalt? 

-Hvordan kan den hjelpe forskere å stille de riktige spørsmålene 

-Hvordan skal den hjelpe til å kvalitetssikre dataene? 

 

Målgruppe 
 

I utgangspunktet kan studenter og forskere den naturlige målgruppen men kan sikkert utvides etter hvert 

som temaet undersøkes i mer detalj.  



 
 

 

 

Forskningsmetode 
 

Ønsker å kartlegge hva som er utfordringene til forskere i innsamlingsfasen, registrering og analysen av 

dataene. Hvilke deler av forskningsarbeidet kan digitaliseres og hvilke deler må forskerne selv gjøre. Vi 

ønsker også å undersøke hvilken forskning og teorier som finnes på feltet. 

 


